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Atpūta Baltkrievijas sanatorijā Naročanskij bereg 
 

Mežu un svaiga gaisa ieskautā ciematā Naroč, skaista ezera krstā, atrodas sanatorija 

Naročanskij bereg, kurā ir viss kvalitatīvai atpūtai un ārstnieciskajām procedūrām. Sanatorija 

renovēta 2015 gadā. Baltkrievija jau izsenis ir slavena ar savām sanatoriju tradīcijām, un vēl 

joprojām Baltkrievijā aktīvi darbojas daudz sanatoriju.Narochanskij bereg nodrošina 

procedūras, kas tiks piemeklētas atbilstoši katra veselības problēmām. Cenā jau iekļautas 

dažādas procedūras katru dienu, un ja vēlēsieties būs iespējams pieteikties vēl papildus 

procedūrām. Pēc nedēļas atgriezīsieties mājās ar jauniem spēkiem un enerģiju visai ziemai. 
 
 
 

Brauciena datumi: 16.11. – 23.11.2019 

7 naktis divvietīgā numurā Sanatorijā Naročanskij bereg 

http://narochbereg.by/ 

 

Izmaksas 327 EUR personai 
 

 

Cenā iekļauts: 
 

• Brauciens komfrtablā autobusā 

 

• 7 naktis divvietīgā numurā sanatorijā 

 

• 3 x ēdināšana 

 

Katrai dienai sekojošas procedūras: 

 

• Ārsta apskate 

 

• Masāža 

http://narochbereg.by/
http://narochbereg.by/


 

• Ārstnieciskā vanna vai masāžas duša 

 

• Parafina ozokrātiskā procedūra 

 

• Elektroterapija 

 

• LFK 

 

• Aromaterapija 

 

• Inhalācijas 

 

• Fitoterapija 

 

• Ārstnieciskā minerāludens dzeršana 

 

• ECG 

 

 

 

Papildus: 
 

• Ceļojuma apdrošināšana 

 

• Papildus procedūras 

 

• Personīgie izdevumi 

 

• Baltkrievijas vīza 25 EUR   

 

Vīzas noformēšanai nepieciešams atnest pasi un foto 34 x 45 mm uz balta fona, kur 

seja aizņem 70% -80% no foto un dzimšanas aplieciba, tiek, kas dzimuši no 1991. 

gada, jāaizpilda anketa, kuru varat saņemt pa epastu vai mūsu birojā. 
  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 
6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas!  
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  



 

Pirmā iemaksa  

rezervējot                 Otrā iemaksa līdz 16.07. 
Pilna apmaksa 

līdz 

 16.10.2019 

80.00 EUR                                          100 EUR 147 EUR  
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks.  
Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 50% no ceļazīmes summas, 59–0 dienas – 
100% no ceļazīmes summas.  
 
 
 
 
 

PIESAKIETIES : 22571221, aija.daudze@balt-go.lv 
 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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